
„Nagyon újszerű élmény volt, hogy kol-
légám egy »elfogyott a pénzem« témá-
jú beszélgetés után odakísért kedvesen 
a menzára a konyhás nénikhez, és azt 
mondta: »Tudnának adni a kislánynak 
egy kis ebédet? Szegény éhes«. Aztán 
mosolyogva azt mondta a hölgy, hogy 
»persze! Szedek még rá egy kanállal!«. 
Könnybe lábadt a szemem a kedvessé-
gétől és a szégyenérzettől” – írja a hely-
zetéről egy fiatal pedagógus.

Majd így folytatja: a pedagógusbérből 
egyedül fizeti a lakást, az összes kiadását, 
a családja nem tudja segíteni. Tavaly még 
épp elég volt ez az összeg, „most január-
ban pedig megtörtént, amit sose gondol-
tam, hogy nem elég a minimumra sem. 
Az a 10 százalékos emelés pont arra lesz 
elég, hogy tudjak belőle venni kenyeret 
háromszor egy hónapban.”

De nem különb a helyzet az egész-
ségügyben sem. A Független Egészség

4 1

NYOMTASS TE IS!
Nyomtasd, másold, terjeszd! 289. szám (VII. évfolyam/5.)  |  2023. január 31.

                                                                          Hírek, amelyek 
                            eddig nem juthattak el mindenkihez   

www.nyomtassteis.hu

Pártoktól független hetilap

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

nyomtassteis.hu/jelentkezes/   |   nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

nyomtassteis

nyomtassteis

nyomtassteisnyomtassteis.hu Innen töltheti le a lapszámokat

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

hasznoshirek.hu

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.

Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

Az éhezés küszöbén 
a tanárok és az egészségügyi 
szakdolgozók

Az 50 százalék fölötti élelmiszer-infláció egyre lehetetlenebb helyzetbe 
hozza azokat a társadalmi csoportokat, amelyek keveset keresnek. Az 
alacsonyabb fizetésű pedagógusok és az egészségügyi szakdolgozók kö-
réből is egyre több olyan jelzés érkezik, hogy megoldhatatlan gond szá-
mukra a lakásfenntartás, a gyerekek ruházkodása, de még az élelmisze-
rek megvásárlása is. 

Így élnek az egészségügyi 
szakdolgozók

Minden hónap első hétvégéjén:
Szombaton: Óbudai Múzeum
Vasárnap: Természettudományi Múzeum, 
Terror Háza
Minden hónap harmadik szombatján:
Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Magyar Nemzeti Galéria, Szépművészeti 
Múzeum, Ráth Györgyvilla, Szentendrei 
Skanzen

Minden hónap utolsó hétvégéjén:
Szombaton: Vármúzeum, Kiscelli Múzeum, 
Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi 
Múzeum
Vasárnap: Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Ludwig 
Múzeum
Az ingyenes múzeumlátogatás vidéki kiállítá-
sokra is érvényes, ezekről az adott múzeumok 
honlapján lehet tájékozódni.

Ezeken a napokon látogathatók 
ingyenesen Budapest legismertebb 
múzeumai
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Az állandó kiállításokat a 26 év alattiak, illetve a kiskorúak és legfeljebb 
két hozzátartozójuk, kísérőjük látogathatják térítésmentesen. Az időszaki 
kiállításokra a jegyváltás továbbra is kötelező, és a múzeumok egyénileg, 
maguk jelölik ki, mely napokon érhető el a díjtalan szolgáltatás.

Összes egészségügyi szakdolgozó

Közülük akiknek gondot jelent az élelmiszer megvásárlása

Akik nem tudják biztosítani gyermekük ruházkodását

Akik nem tudják fizetni a rezsijüket

Akiknek nincsenek problémáik
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ügyi Szakszervezet belső felmérése 
sze rint a jelenlegi bérezés mellett a szak-
dolgozók 72 százalékának gondot jelent 
az élelmiszer megvásárlása, csaknem 
harmaduk már nem tudja megfelelően 
biztosítani a gyermeke ruházkodását. Va-
lamivel több, mint nyolcaduk nem tudja 
fizetni a rezsijét, és körülbelül hasonló 
arányban vannak, akiknek problémát 
okoz a hiteltörlesztés. Tizedük nem tudja 
fizetni a lakhatás költségeit, míg mind-
össze négy százalékuk állította azt, hogy 
vannak tartalékai, vagy a családja támo-
gatása miatt nincsenek problémái.

Arra a kérdésre, hogy a magas infláció 
és a béremelés elmaradása miatt romló 
életkörülményei okán mit kíván tenni, 32 
százalékuk válaszolta azt, hogy Magyar-
országon belül keres más jövedelme-
zőbb munkát, míg 20,5 százalék külföldi 
munkavállalást tervez.

Egy hete döntött a Független Egész-
ségügyi Szakszervezet (FESZ) szak-
mai egyeztető nagygyűlése arról, hogy 
sztrájktárgyalást kezdeményeznek a kor-
mánnyal. A pedagógusok pedig már hó-
napok óta folyamatosan harcban állnak.

Forrás: www.24.hu, www.eduline.hu A tömeges elbocsátásokra a honvédelmi 
miniszter, SzalayBobrovniczky Kristóf szán-
ta el magát. Egy új kormányrendelet lehető-
vé teszi, hogy a miniszter egyoldalú döntés-
sel, kéthavi felmentési idővel felmondhassa 
a szolgálati viszonyát egyes katonáknak 
azok közül, akik betöltötték 45. életévüket, 
és legalább 25 év tényleges szolgálati vi-
szonnyal rendelkeznek. A honvédelmi tárca 
elég szűkszavú a kirúgásokkal kapcsolat-
ban, az érintettek nem mernek nyilatkozni.

Vannak, akik szerint most hasonló folya-
mat megy végbe a hadsereg felső vezeté-
sében, amilyen több évvel ezelőtt a külügy-
minisztérium berkein belül már végbement, 
és vannak olyanok is, akik szerint azoktól 
szabadulnak meg, akiknek a lojalitási szintje 
magasabb a NATO, mint a jelenlegi politikai 
vezetés felé.

Az mindenesetre kiderült, hogy Sza
layBobrovniczky Kristóf a honvédség fia
talításával indokolja az elbocsátásokat. Ám 
a honvédség belső viszonyait ismerő for-
rások szerint ha a fiatalítás áll is a döntés 
hátterében, a végrehajtás mikéntjére ez 
nem magyarázat. Ahogy az időzítésre sem, 
hiszen éppen akkor hajtanak végre draszti-
kus változásokat a honvédség vezetésében, 
amikor a szomszédos Ukrajnában háború 
dúl, ráadásul éppen folyamatban van egy 
haderőfejlesztés.

Tisztogatás 
a hadseregben 

Mindenki, így még az elbocsátott 
katonák is csak találgatják, mi áll 
a honvédségnél zajló „tisztogatás” 
hátterében. Politikai okok? NATO-
talanítás? Kapkodás? Vagy mind-
ezek valamiféle egyvelege? 

„Egyetérte ön azzal, hogy Debrecen köz-
igazgatási területén tilos legyen olyan 
ipari létesítményt létrehozni, amelynek 
az óránkénti átlagos vízigénye megha-
ladja a 130 köbméter értéket?” – erre ad-
hatnak majd a helyiek választ, ha enge-
délyezik a népszavazást. 

A kínai CATL akkumulátorgyár körül a 

beruházás bejelentése óta folyamatosan 
vita folyik. A lakóknál elsősorban az egész 
Debrecenénél is magasabb vízigény ver-
te ki a biztosítékot, de a talajszennyezés 
mellett számos más környezetpusztító 
hatással is járna a létesítmény üzemelte-
tése. Ezren tüntettek is a gyár ellen. 

Forrás: www.hvg.hu

A túl nagy vízigényű gyárak létesítése ellen szeretne aláírást gyűjteni Mán-
di László, a Momentum debreceni képviselője egy helyi népszavazáshoz. 

Népszavazás lehet a debreceni 
akkumulátorgyárról
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A tészta árában is Európa élén

Míg az Európai Unióban átlag 22%-kal drá-
gult a tészta egy év alatt, nálunk 70 száza-
lékkal nőtt ennek az alapvető élelmiszer-
nek az ára.  

Itthon az Auchanban 1 kg Barilla olasz 
penne tészta ára 2200 forint, addig Francia-
országban ugyanez csak 830 forintnyi. Az 

élelmiszerek egyértelműen nálunk drágul-
tak a legjobban, áruk összesen 50 száza-
lékkal magasabb, mint tavaly, ezzel szem-
ben a régióban a drágulás átlaga 20–30 
százalék körül mozog. A teljes inflációban 
is a mi 25 százalékunk az első helyezett, az 
EU-s átlag csak 10 százalék. 
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ÉLJ A POLGÁRI JOGAIDDAL 
ÉS FEJEZD KI, HA 

ELÉGEDETLEN VAGY AZ 
OKTATÁSI HELYZETEDDEL!


